
online: 2020-01-20 20:00

bezichtiging: 15 & 16 februari  2020 

van 10u30 tot 14u30

Adres 4190 XHORIS, Rue de l' Eglise 2

afsluiting: 18 februari 2020 om 20:00

afhaling: dinsdag 25 februari 2020 van 10u30 tot 14u30

Lot

nr.

2020021-4-207

2020021-4-208

2020021-4-209

2020021-4-210

2020021-4-211

2020021-4-212

2020021-4-213

2020021-4-214

2020021-4-215

2020021-4-216

2020021-4-217

2020021-4-218

2020021-4-219

2020021-4-220

2020021-4-221

2020021-4-222

(C01) frigo FRIAC 47 x 45 x 82 cm

(C01) commode met 6 laden

tweezitzetel

(C01) tweezitzetel, bruin/grijs leder, 170 cm breed

tv

(C01) TV LG, 70 cm met muursupport en afstandsbediening

frigo

(C01) 2x eenpersoonsboxspring 80 x 200 cm met matras, beddengoed  en 1 

stapelbed

(C01) stapelbed 87 x 209 cm met matras en beddengoed

kleerkast

(C01) kleerkast 50 x 60 x 201 cm

commode

(C11) TV LG, 70 cm met muursupport en afstandsbediening

frigo

(C11) frigo EXQUISIT 48 x 44 x 87 cm

meubeltjes

(C11) ronde tafel, drm. 100 x 74 cm en 4 bijpassende stoelen

boxspring

(C11) commode 80 x 48 x 100 cm met 4 laden

commode

(C11) commode 80 x 48 x 100 cm met 4 laden

tweezitzetel

(C11) tweezitzetel, bruin/grijs leder, 170 cm breed

tv

(C11) 2x eenpersoonsboxspring 80 x 200 cm met matras, beddengoed  

stapelbed

(C11) stapelbed 87 x 209 cm met matras en beddengoed

kleerkast

(C11) kleerkast 50 x 60 x 201 cm

commode

CATALOOG

Vakantiecentrum RelaxHoris, deel 4

2020021-4

Omschrijving nota's

boxspring



2020021-4-223

2020021-4-224

2020021-4-225

2020021-4-226

2020021-4-227

2020021-4-228

2020021-4-229

2020021-4-230

2020021-4-231

2020021-4-232

2020021-4-233

2020021-4-234

2020021-4-235

2020021-4-236

2020021-4-237

2020021-4-238

2020021-4-239

2020021-4-240

2020021-4-241

2020021-4-242

2020021-4-243

2020021-4-244

2020021-4-245

2020021-4-246

(D12) kleerkast 120 x 60 x 201 cm me 2 deuren

tv

(D12) TV LG, 70 cm met muursupport en afstandsbediening

stoelen

(D12) 2 stoelen met armleunen

boxspring

(D13) 2 stoelen met armleunen

boxspring

(D12) 2x eenpersoonsboxspring 80 x 200 cm met matras, beddengoed 

stapelbed

(D12) stapelbed 95 x 216 cm met matras en beddengoed

kleerkast

(D13) stapelbed 95 x 216 cm met matras en beddengoed

kleerkast

(D13) kleerkast, 3-delig, 180 x 60 x 201 cm

tv

(D13) TV LG, 70 cm met muursupport en afstandsbediening

stoelen

(D11) stapelbed 95 x 216 cm met matras en beddengoed

tv

(D11) TV LG, 70 cm met muursupport en afstandsbediening

stoelen

(D11) 2 stoelen met armleunen

stapelbed

(oude receptie) loopfietsje

bureautafel

(oude receptie) bureautafel 200 x 80 x 72 cm, 2 bureaustoelen en een ladenkastje

tafel

(oude receptie) tafeltje met metalen voet en fineer blad 80 x 80 x 73 cm

stapelbed

(oude receptie) loopfietsje

loopfietsje

(oude receptie) loopfietsje

loopfietsje

(oude receptie) loopfietsje

loopfietsje

(oude receptie) vitrinekast 42x5 x 63 x 164

loopfietsje

(oude receptie) loopfietsje

loopfietsje

(oude receptie) loopfietsje

loopfietsje

meubeltjes

(C01) ronde tafel, drm. 80 x 74 cm en 4 bijpassende stoelen

speelgoed

(oude receptie) partij divers speelgoed

vitrinekast



2020021-4-247

2020021-4-248

2020021-4-249

2020021-4-250

2020021-4-251

2020021-4-252

2020021-4-253

2020021-4-254

2020021-4-255

2020021-4-256

2020021-4-257

2020021-4-258

2020021-4-259

2020021-4-260

2020021-4-261

2020021-4-262

2020021-4-263

2020021-4-264

2020021-4-265

2020021-4-266

2020021-4-267

2020021-4-268

2020021-4-269

(Rec) 3 tafeltjes met centrale voet 70 x 70 x 76 cm, 3 stoelen hout/lookleder en een 

brasserie meubelen

(Rec) 3 tafeltjes met centrale voet 70 x 70 x 76 cm, 3 stoelen hout/lookleder en een 

brasserie meubelen

(Rec) tafel 160 x 80 x 75 cm en 6 stoelen hout/lookleder

(D32) eenpersoonsboxspring 80 x 200 cm met matras, beddengoed  

meubeltjes

(D32) 2 stoelen met armleunen en een tafeltje

tv

(D32) TV LG, 55 cm met muursupport en afstandsbediening

brasserie meubelen

(D31) 2 stoelen met armleunen en een tafeltje

tv

(D31) TV LG, 55 cm met muursupport en afstandsbediening

boxspring

(D32) 2x eenpersoonsboxspring 80 x 200 cm met matras, beddengoed 

boxspring

(D24) TV LG, 70 cm met muursupport en afstandsbediening

stoelen

(D24) 2 stoelen met armleunen

boxspring

(D31) eenpersoonsboxspring 80 x 200 cm met matras, beddengoed  

meubeltjes

(D23) TV LG, 70 cm met muursupport en afstandsbediening

stoelen

(D23) 2 stoelen met armleunen

kleerkast

(D24) kleerkast, 3-delig, 180 x 60 x 201 cm

tv

(D22) TV LG, 70 cm met muursupport 

stoelen

(D22) 2 stoelen met armleunen

kleerkast

(D23) kleerkast, 3-delig, 180 x 60 x 201 cm

tv

(D21) 2 stoelen met armleunen

stapelbed

(D22) stapelbed 95 x 216 cm met matras en beddengoed

kleerkast

(D22) kleerkast, 3-delig, 180 x 60 x 201 cm

tv

(D21) 2x eenpersoonsboxspring 80 x 200 cm met matras, beddengoed 

stapelbed

(D21) stapelbed 95 x 216 cm met matras en beddengoed

tv

(D21) TV LG, 70 cm met muursupport en afstandsbediening

stoelen



2020021-4-270

2020021-4-271

2020021-4-272

2020021-4-273

2020021-4-274

2020021-4-275

2020021-4-276

2020021-4-277

2020021-4-278

2020021-4-279

2020021-4-280

2020021-4-281

2020021-4-282

2020021-4-283

2020021-4-284

2020021-4-285

2020021-4-286

2020021-4-287

2020021-4-288

2020021-4-289

2020021-4-290

2020021-4-291

2020021-4-292

2020021-4-293

(D0) tafeltje, ladenkastje met 4 laden, prikbord, 5 soteerbakjes

stofzuiger 

(D0) stofzuiger DYSON Synetic DC52

stofzuiger 

(D0) tafel in hout/formica 120 x 80 x 77 cm en 4 stoelen 

luiertafel

(D0) mobiele luiertafel met 3 laden en verzorgingskussen, 78 x 56 x 100 cm

strijkplank en -ijzer

(D0) brede strijkplank en een stoomstrijkijzer CALOR Pro Express

meubeltjes

(Rec1) PVC meubeltjes: tafel, 3 stoeltjes en een tabouretje

zetel

(Rec1) driezit in bruin/grijs leder, voetsteunen en nekkussens

kledingrek

(D0) chrome kledingrek

meubeltjes

(Rec1) driezit en eenzit in grijs/bruin leder

vakkenrek

(Rec1) 16-vaks rek in formica, 147 x 39 x 147 cm

vakkenrek

(Rec1) 8-vaks rek in formica, 147 x 39 x 76,5 cm

kinderhoekje

(Rec1) tafeltje met centrale voet, drm. 80 x H 74 cm en 4 stoelen met houten zit en 

brasserie meubelen

(Rec1) tafeltje met centrale voet, drm. 80 x H 74 cm en 4 stoelen met houten zit en 

brasserie meubelen

(Rec1) tafeltje met centrale voet, drm. 80 x H 74 cm en 3 stoelen met houten zit en 

zetels

(Rec1) tafeltje met centrale voet 80 x 80 x 74 cm en 2 stoelen met houten zit en rug

brasserie meubelen

(Rec1) tafeltje met centrale voet, drm. 80 x H 74 cm en 4 stoelen met houten zit en 

brasserie meubelen

(Rec1) tafeltje met centrale voet, drm. 80 x H 74 cm en 4 stoelen met houten zit en 

brasserie meubelen

(Rec) krijtbord in goudkleurige houten kader, 241 x 124 cm

buffetstoelen

(Rec) 7 buffetstoelen, ijzer/hout

brasserie meubelen

(Rec1) tafeltje met centrale voet 80 x 80 x 74 cm en 2 stoelen met houten zit en rug

brasserie meubelen

(Rec) 4 tafeltjes met centrale voet 70 x 70 x 76 cm, 4 stoelen hout/lookleder en een 

retro salon

(Rec) retro salon: 1 driezit en 2 eenzitten in hout/fluweel

vintage zetels

(Rec) 2 vintage zetels, fluwelen zit en rug, houten armleunen

krijtbord

brasserie meubelen



2020021-4-294

2020021-4-295

2020021-4-300

2020021-4-301

2020021-4-302

2020021-4-303

2020021-4-304

2020021-4-305

2020021-4-306

2020021-4-307

2020021-4-308

2020021-4-309

2020021-4-310

2020021-4-311

2020021-4-312

2020021-4-313

2020021-4-314

2020021-4-315

2020021-4-316

2020021-4-317

2020021-4-318

2020021-4-319

2020021-4-320

(D0) partij handdoeken

handdoeken

(D0) partij handdoeken

(D0) partij handdoeken

handdoeken

(D0) partij handdoeken

handdoeken

(D0) partij handdoeken

handdoeken

(D0) partij handdoeken

handdoeken

(D0) partij handdoeken

handdoeken

(D0) partij handdoeken

handdoeken

(D0) partij kussenslopen

kussenslopen

(D0) partij kussenslopen

linnen

(D0) partij linnen divers

handdoeken

(D0) partij dekens

handdoeken

(D0) partij handdoeken

handdoeken

(D0) partij handdoeken

kussenslopen

(D0) partij tweepersoonslakens

lakens

(D0) partij tweepersoonslakens

lakens

(D0) partij tweepersoonslakens

dekens 

(D0) partij mini zeepjes

lakens

(D0) partij tweepersoonslakens

lakens

(D0) partij tweepersoonslakens

lakens

(D0) rek (geschroefd) met 6 leggers, 90 x 45 x 201

rek

(D0) rek (klik systeem) met 5 leggers, 129 x 50 x 200 cm

serveerwagentje

(D0) serveerwagentje met 3 leggers, 100 x 67 x 96 cm

mini zeepjes

(D0) tonstofzuiger TASKI Vento 8S

rek



2020021-4-321

2020021-4-322

2020021-4-323

2020021-4-324

2020021-4-325

2020021-4-326

2020021-4-327

2020021-4-328

2020021-4-329

2020021-4-330

2020021-4-331

2020021-4-332

2020021-4-333

2020021-4-334

2020021-4-335

2020021-4-336

2020021-4-337

2020021-4-338

2020021-4-339

2020021-4-340

2020021-4-341

2020021-4-342

2020021-4-343

2020021-4-344

(D01) kinderplooibedje

kinderplooibed

(D01) mobiel plooibed 80 x 200 cm

plooibed

(D01) mobiel plooibed 80 x 200 cm

kinderplooibed

(D01) kinderplooibedje

kinderplooibed

(D01) mobiel plooibed 80 x 200 cm

plooibed

(D01) mobiel plooibed 80 x 200 cm

plooibed

(D01) mobiel plooibed 80 x 200 cm

plooibed

(D0) partij eenpersoonslakens

lakens

(D0) partij eenpersoonslakens

lakens

(D0) partij eenpersoonslakens

plooibed

(D0) partij eenpersoonslakens

lakens

(D0) partij eenpersoonslakens

lakens

(D0) partij eenpersoonslakens

lakens

(D0) partij eenpersoonslakens

lakens

(D0) partij eenpersoonslakens

lakens

(D0) partij eenpersoonslakens

lakens

(D0) partij linnen divers

linnen

(D0) partij linnen divers

lakens

(D0) partij eenpersoonslakens

lakens

(D0) partij handdoeken

handdoeken

(D0) partij handdoeken

handdoeken

(D0) partij handdoeken

linnen

handdoeken

(D0) partij handdoeken

handdoeken



2020021-4-345

2020021-4-346

2020021-4-347

2020021-4-348

2020021-4-349

2020021-4-350

2020021-4-351

2020021-4-352

2020021-4-353

2020021-4-354

2020021-4-355

2020021-4-356

2020021-4-357

2020021-4-358

2020021-4-359

2020021-4-360

2020021-4-361

2020021-4-362

2020021-4-363

2020021-4-364

2020021-4-365

2020021-4-366

2020021-4-367

(SpH) klimrek, 80 x 17 x 240 cm

(SpH) klimrek, 80 x 17 x 240 cm

klimrek

(SpH) klimrek, 80 x 17 x 240 cm

klimrek

(SpH) klimrek, 80 x 17 x 240 cm

klimrek

(D01) mobiel plooibed 80 x 200 cm

klimrek

(SpH) klimrek, 80 x 17 x 240 cm

klimrek

(SpH) klimrek, 80 x 17 x 240 cm

klimrek

(D01) mobiel plooibed 80 x 200 cm

plooibed

(D01) mobiel plooibed 80 x 200 cm

plooibed

(D01) mobiel plooibed 80 x 200 cm

plooibed

(D01) 10 donsdekens

donsdekens

(D01) 10 donsdekens

donsdekens

(D01) 10 donsdekens

plooibed

(D01) linnenwagen, 62 x 102 x 77 cm

bedlinnen

(D01) partij bedlinnen voor kinderbedje

donsdekens

(D01) 10 donsdekens

donsdekens

(D01) kinderplooibedje

linnenwagen

(D01) linnenwagen, 62 x 102 x 77 cm

linnenwagen

(D01) linnenwagen, 62 x 102 x 77 cm

linnenwagen

(D01) kinderplooibedje

kinderplooibed

(D01) kinderplooibedje

kinderplooibed

(D01) kinderplooibedje

kinderplooibed

(D01) kinderplooibedje

kinderplooibed

(D01) kinderplooibedje

kinderplooibed



2020021-4-368

2020021-4-369

2020021-4-370

2020021-4-371

2020021-4-372

2020021-4-373

2020021-4-374

2020021-4-375

2020021-4-376

2020021-4-377

2020021-4-378

2020021-4-379

2020021-4-380

2020021-4-381

2020021-4-382

2020021-4-383

2020021-4-384

2020021-4-385

2020021-4-386

2020021-4-387

2020021-4-388

2020021-4-389

2020021-4-390

2020021-4-391

(SpH) terrastafel metaal/formica, 80 x 120 x 73 cm

terrastafel

(SpH) terrastafel metaal/formica, 80 x 120 x 73 cm

terrastafel

(SpH) terrastafel metaal/formica, 80 x 120 x 73 cm

terrasstoelen

(SpH) plooitafel metaal/formica, 80 x 120 x 72 cm

plooitafel

(SpH) plooitafel metaal/formica, 80 x 120 x 72 cm

terrastafel

(SpH) terrastafel metaal/formica, 80 x 120 x 73 cm

terrastafel

(SpH) plooitafel metaal/formica, 80 x 120 x 72 cm

plooitafel

(SpH) plooitafel metaal/formica, 80 x 120 x 72 cm

plooitafel

(SpH) plooitafel metaal/formica, 80 x 120 x 72 cm

plooitafel

(SpH) terrastafeltje 80 x 80 x 73 cm

terrastafeltje

(SpH) terrastafeltje 80 x 80 x 73 cm

terrastafeltje

(SpH) terrastafeltje 80 x 80 x 73 cm

plooitafel

(SpH) terrastafeltje 80 x 80 x 73 cm

terrastafeltje

(SpH) terrastafeltje 80 x 80 x 73 cm

terrastafeltje

(SpH) terrastafeltje 80 x 80 x 73 cm

terrastafeltje

(SpH) terrastafeltje 80 x 80 x 73 cm

terrastafeltje

(SpH) terrastafeltje 80 x 80 x 73 cm

terrastafeltje

(SpH) terrastafeltje 80 x 80 x 73 cm

terrastafeltje

(SpH) metalen wachtzaalmeubel 220 cm (4-zit)

wachtzaalmeubel

(SpH) metalen wachtzaalmeubel 220 cm (4-zit)

terrastafeltje

(SpH) terrastafeltje 80 x 80 x 73 cm

terrastafeltje

basketbalring

(SpH) basketbalbord ca. 170 x 120 cm met ring

dansvloer

(SpH) houten dansvloer of podium, ca. 400 x 500 cm

wachtzaalmeubel



2020021-4-392

2020021-4-393

2020021-4-394

2020021-4-395

2020021-4-396

2020021-4-397

2020021-4-398

2020021-4-399

2020021-4-400

2020021-4-401

2020021-4-402

2020021-4-403

2020021-4-404

2020021-4-405

2020021-4-406

2020021-4-407

2020021-4-408

2020021-4-409

2020021-4-410

2020021-4-411

2020021-4-412

2020021-4-413

2020021-4-414

(SpH) parasol, drm. ca. 450 cm St Feuillien met voet

ping-pongtafel

(SpH) ping-pongtafel Cornilleau (licht beschadigd)

massagetafel

(EHBO) massagetafel, 65 x 190 x 65 cm

(SpH) parasol, drm. ca. 450 cm St Feuillien met voet

parasol

(SpH) parasol, drm. ca. 450 cm St Feuillien met voet

parasol

(SpH) parasol, drm. ca. 450 cm St Feuillien met voet

parasol

(SpH) 4 terrasstoelen metaal/pvc vlechtwerk

terrasstoelen

(SpH) 4 terrasstoelen metaal/pvc vlechtwerk

parasol

(SpH) parasol, drm. ca. 450 cm St Feuillien met voet

parasol

(SpH) 6 terrasstoelen metaal/pvc vlechtwerk

terrasstoelen

(SpH) 4 terrasstoelen metaal/pvc vlechtwerk

terrasstoelen

(SpH) 4 terrasstoelen metaal/pvc vlechtwerk

terrasstoelen

(SpH) 4 terrasstoelen metaal/pvc vlechtwerk

terrasstoelen

(SpH) 6 terrasstoelen metaal/pvc vlechtwerk

terrasstoelen

(SpH) 6 terrasstoelen metaal/pvc vlechtwerk

terrasstoelen

(SpH) 4 terrasstoelen metaal/pvc vlechtwerk

terrasstoelen

(SpH) 4 terrasstoelen metaal/pvc vlechtwerk

terrasstoelen

(SpH) 4 terrasstoelen metaal/pvc vlechtwerk

terrasstoelen

(SpH) 4 terrasstoelen metaal/pvc vlechtwerk

terrasstoelen

(SpH) 4 terrasstoelen metaal/pvc vlechtwerk

terrasstoelen

(SpH) 4 terrasstoelen metaal/pvc vlechtwerk

terrasstoelen

(SpH) 4 terrasstoelen metaal/pvc vlechtwerk

terrasstoelen

(SpH) 4 terrasstoelen metaal/pvc vlechtwerk

terrasstoelen

(SpH) 4 terrasstoelen metaal/pvc vlechtwerk

terrasstoelen



2020021-4-415

2020021-4-416

2020021-4-417

2020021-4-418

2020021-4-419

2020021-4-420

2020021-4-421

2020021-4-422

2020021-4-423

2020021-4-424

2020021-4-425

2020021-4-426

2020021-4-427

2020021-4-428

2020021-4-429

2020021-4-430

2020021-4-431

2020021-4-432

2020021-4-433

2020021-4-434

2020021-4-435

(SpH) 2 bloempotten, drm. 45 x H 55 cm met plant

bloempot

(SpH) 2 bloempotten, drm. 45 x H 55 cm met plant

bloempot

(SpH) 2 bloempotten, drm. 45 x H 55 cm met plant

(SpH) 2 bloempotten, drm. 45 x H 55 cm met plant

bloempot

(SpH) 2 bloempotten, drm. 45 x H 55 cm met plant

bloempot

(SpH) 2 bloempotten, drm. 45 x H 55 cm met plant

bloempot

(SpH) 2 bloempotten, drm. 45 x H 55 cm met plant

bloempot

(SpH) 2 bloempotten, drm. 45 x H 55 cm met plant

bloempot

(SpH) 2 bloempotten, drm. 45 x H 55 cm met plant

bloempot

(SpH) bloempot, drm. 70 x H 52 cm met plant

bloempot

(SpH) bloempot, drm. 70 x H 52 cm met plant

bloempot

(SpH) 2 bloempotten, drm. 45 x H 55 cm met plant

bloempot

(SpH) 4 terrasstoelen, metaal/kunststof

wasmachine

(SpH) wasmachine MIELE WS 5426, 60 x 70 x 86, 380V

droogkast

(SpH) droogkast MIELE T5206, 60 x 70 x 86 cm, 380 V

bloempot

(SpH) 4 terrasstoelen, metaal/kunststof

terrasstoelen

(SpH) 4 terrasstoelen, metaal/kunststof

terrasstoelen

(SpH) 4 terrasstoelen, metaal/kunststof

terrasstoelen

(SpH) partij 2 componenten vloerepoxie, 6x megapox A+B 1,5 kg

terrasstoelen

(SpH) 10 terrasstoelen, metaal/kunststof vlechtwerk

terrasstoelen

(SpH) 4 terrasstoelen, metaal/kunststof

terrasstoelen

vloerepoxie


